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OFERTE SERVICIU
l SC Halis Kamer SRL din Arad, angajeaza mani-
pulant marfuri pentru depozit Legume-fructe. 
Cunostiinte limba turca si engleza constituie un 
avantaj.  Asteptam CV pe adresa mengrup@yahoo.
com, pana la data de 30.07.2021.

l Ministerul Energiei organizează concurs în data 
de 20.08.2021, ora 10.00 (proba scrisă), pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 6 posturi 
vacante corespunzătoare unor funcții contractuale 
de execuție, după cum urmează: •Direcția Generală 
Investiții, Achiziții Publice și Servicii Interne – 
Serviciul Logistică, IT, Arhivă și Registratură: -2 
posturi vacante aferente funcției contractuale de 
execuție de șofer I. Pentru ocuparea posturilor sunt 
necesare: studii liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat/ studii 
generale; permis de conducere: minimum categoria 
B, obținut de minimum 3 ani; vechime în muncă: 
minimum 3 ani. -1 post vacant aferent funcției 
contractuale de execuție de referent tr.IA. Pentru 
ocuparea postului sunt neceasare: studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma 
de bacalaureat; vechime în specialitate necesară: 
minimum 3 ani. -1 post vacant aferent funcției 
contractuale de execuție de arhivar. Pentru 
ocuparea postului sunt neceasare: studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finalizate cu 
diploma de bacalaureat;  vechime în specialitate 
necesară: minimum 3 ani; curs arhivar. •Direcția 
Generală Politici Energetice și Green Deal– 
Direcția Politici și Tranziție Energetică– Comparti-
mentul Politici și Investiții în Energie: -1 post 
vacant aferent funcției contractuale de execuție de 
consilier gr.IA. Pentru ocuparea postului sunt 
neceasare: studii universitare de licență absolvite cu 
diploma de licență sau echivalentă în domeniul 
științe inginerești/ științe economice; cunoașterea 
limbii engleze– nivel mediu, dovedită pe baza unor 
certificate/ dimplome/ atestate emise în condițiile 
legii; vechime în specialitate necesară: minimum 3 
ani. •Direcția Generală Politici Energetice și Green 
Deal– Direcția Strategie, Regenerabile și Tehnologii 
Noi și Hidrogen– Serviciul Energii Regenerabile și 
Hidrogen: -1 post vacant aferent funcției contrac-
tuale de execuție de consilier gr.IA. Pentru ocuparea 
postului sunt neceasare: studii universitare de 
licență absolvite cu diploma de licență sau echiva-
lentă în domeniul științe inginerești/ științe econo-
mice; cunoașterea limbii engleze– nivel mediu, 
dovedită pe baza unor certificate/ dimplome/ ates-
tate emise în condițiile legii; vechime în specialitate 
necesară: minimum 3 ani. Înscrierea candidaților se 
realizează în perioada 30.07-12.08.2021 la sediul 
Ministerului Energiei din Strada Academiei nr.39–
41, Sector 1, București, etaj 3, camera 3.1.2. (în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
prezentului anunţ). Concursul constă în 3 etape 
succesive și anume: selecţia dosarelor de înscriere, 
probă scrisă și interviul. Proba scrisă și interviul vor 
avea loc la sediul Ministerului Energiei din Strada 
Academiei nr.39–41, Sector 1, București. Conform 
prevederilor art.24 alin.(5) din Regulamentul- 
cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011, cu modificările și completările ulterioare, 
interviul se va susţine în termen de maximum 4 zile 
lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Infor-
maţii suplimentare se obţin de pe site-ul www.
energie.gov.ro/Despre noi/Organizare/Cariere/
Concursuri, la sediul instituției și la nr. de tel. 
0751437034 –Direcția Resurse Umane și Relații 
Publice.

l SC Zetea SRL cu sediul in loc. Mediesu Aurit 
Jud. Satu Mare, angajeaza ajutor bucatar COR 
941101. Depunerea CV-urilor se face la adresa de 
e-mail office@zetea.ro. Delatii la telefon 0752 707 
676.

l SC Vilamar SRL cu sediul in com. Culciu sat 
Corod nr. 68/A jud. Satu Mare angajeaza: sapator 
manual, Cod COR: 931204. Zidar: Cod COR: 
711203. CV -urile se vor transmite pe adresa de 
mail: nicoletalazar29@yahoo.com. Detalii se pot 
obtine la nr. de tel. 0745828444.

l Sham Innovations S.R.L, cu sediul social în Bucu-
rești, Str.Râmnicu Vâlcea, nr.26, Bl.15B, Sc.1, Et.2, 
Ap.11, Sector 3, înregistrată la ORC sub nr.
J40/10519/05.08.2016, CUI: 36399531, angajează: 
director societate comercială -cod COR 112004 -1 
post, bucătar șef cod COR 343403 -1 post și ajutor 
bucătar cod COR 941101 -2 posturi. Pentru CV la 
adresa de e-mail: igen91241@gmail.com.

l Școala Gimnazială „Maica Domnului”, cu sediul 
în Str.Ion Maiorescu, nr.32, Municipiul București, 
anunță organizarea concursului pentru ocuparea 
unor posturi vacante pe perioadă determinată în 
cadrul proiectului „FRIENDS- Facilitarea Revitali-
zarii Integrate a Educației Necesare unei Dezvoltări 
Sustenabile”, POCU/74/6/18/ 107007. Depunerea 
dosarelor de concurs se realizează până la data de 
16.08.2021. Relații suplimentare la sediul instituției 
din Str.Ion Maiorescu, nr.32, telefon: 021.252.03.10. 
Email: scoalamaicadomnului@yahoo.com.

l Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, organizează 
concurs, în conformitate cu dispozițiile H.G. 
nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant, cu modificările și completările 
ulterioare, pentru ocuparea unui post vacant de asis-
tent medical principal farmacie la farmacia cu circuit 
închis, studii postliceale, minim 5 ani vechime, pe 
perioadă nedeterminată. Concursul constă în urmă-
toarele etape: selecția dosarelor 13.08.2021, ora 16.00, 
-16.08.2021, ora 16.00; proba scrisă 23.08.2021, ora 
10.00 și interviul 26.08.2021, ora 10.00, la sediul 
Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, strada Spitalului, 
nr.1, Drăgoești, județul Vâlcea. Înscrierile se fac la 
compartimentul RUNOS al Spitalului de psihiatrie 
Drăgoești, județul Vâlcea, până în data de 13.08.2021, 
ora 15.00, inclusiv, persoană de contact Barbu 
Mariana, telefon 0350/802.491.

l Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, organizează 
concurs, în conformitate cu dispozițiile H.G. 
nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant, cu modificările și completările 
ulterioare, pentru ocuparea unui post vacant de 
asistent medical generalist debutant la secția psihia-
trie, studii postliceale, fără vechime, pe perioadă 
nedeterminată. Concursul constă în următoarele 
etape: selecția dosarelor 13.08.2021, ora 16.00, 
-16.08.2021, ora 16.00; proba scrisă 20.08.2021, ora 
10.00 și interviul 25.08.2021, ora 10.00, la sediul 
Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, strada Spitalului, 
nr.1, Drăgoești, județul Vâlcea. Înscrierile se fac la 
compartimentul RUNOS al Spitalului de Psihiatrie 

Drăgoești, județul Vâlcea, până în data de 
13.08.2021, ora 15.00, inclusiv, persoană de contact 
Barbu Mariana, telefon 0350/802.491.

l Primăria municipiului Buzău cu sediul în Buzău, 
str. Piaţa Daciei, nr.1, anunţă organizarea concursului 
de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeter-
minată a 2 (două) funcții contractuale vacante de 
Muncitor calificat I, din cadrul Serviciului Adminis-
trativ-Gospodăresc, din aparatul de specialitate al 
Primarului municipiului Buzău, după cum urmează: 
Muncitor calificat I, electrician. Muncitor calificat I, 
dulgher. Concursul se va desfășura la sediul Primăriei 
municipiului Buzău, str. Piaţa Daciei, nr. 1, judeţul 
Buzău, astfel: Primire dosare: 29.07.2021 – 11.08.2021; 
Selecție dosare: 12.08.2021 – 13.08.2021; Proba scrisă: 
25.08.2021, ora 10.00; Proba interviu: 27.08.2021, ora 
10.00. Condiţii generale de participare la concurs: 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevă-
zute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru, privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Condiţiile specifice 
pentru fiecare funcție contractuală vacantă pentru 
care se organizează concursul de recrutare: a) 
Muncitor calificat I, cu atribuții de electrician: - studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; - certificat 
de calificare (emis de ANC, MMJS, MEN, ANRE) de 
electrician; - vechime în specialitate – minimum 5 ani. 
b) Muncitor calificat I, cu atribuții de dulgher: - studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; - certificat 
de calificare de dulgher; - vechime în specialitate  – 
minimum 5 ani. Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obligatoriu  documentele 
prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare și se vor depune la 
Primăria municipiului Buzău, cu sediul în str. Piaţa 
Daciei, nr. 1, judeţul Buzău, în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării prezentului anunţ în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a. Copiile de pe 
acte se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, care se certifică pentru confor-
mitatea cu originalul de către secretarul comisiei de 
concurs. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei municipiului Buzău, din Buzău, str. Piaţa 
Daciei, nr. 1, Serviciul Resurse Umane, Prognoză, 

Organizare, Cooperare Interinstituţională, camera 23 
sau la telefon 0238.721407, persoană de contact: 
Valentin Stanciu.

l Ministerul Sănătății. Agenția Națională a Medica-
mentului și a Dispozitivelor Medicale din România, 
Str.Av.Sănătescu, nr.48, sector 1, 011478, București, 
Tel.: +4021/317.11.00, Fax: +4021/316.34.97, 
ww.anm.ro, organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă 
nedeterminată, în conformitate cu prevederile 
H.G.nr.286/2011 cu modificările și completările 
ulterioare, și a Legii nr.33/2021 pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2020 
privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a 
concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante 
din cadrul unor instituții din sistemul justiției, 
precum și din cadrul Curții de Conturi, respectiv: 
1.Direcția Juridică și Relații Internaționale: a)Servi-
ciul asistență juridică generală, urmărire debite și 
contencios administrativ: -1 (unu) post consilier 
juridic gr.I, studii S,  minimum 3 ani și 6 luni 
vechime în specialitate (drept), normă întreagă, 
perioadă nedeterminată; -1 (unu) post consilier 
juridic gr.IA, studii S, minimum 6 ani și 6 luni 
vechime în specialitate (drept), normă întreagă, 
perioadă nedeterminată; b)Serviciul legislație, sesi-
zări și relații internaționale: -consilier pentru afaceri 
europene, studii S, specialitate drept, normă 
întreagă, perioadă nedeterminată. 2.Direcția Proce-
duri Europene: a)Serviciul Evaluare Proceduri 
Europene /Compartiment Calitate Medicamente: -1 
(unu) post expert gr.IA, chimist principal, studii S, 6 
ani și 6 luni vechime în specialitate (chimie), normă 
întreagă, perioadă nedeterminată; b)Serviciul 
Evaluare Proceduri Europene/Compartiment Cali-
tate Medicamente; -1 (unu) post expert gr.IA, 
farmacist specialist (laborator farmaceutic), studii S, 
6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), 
normă întreagă, perioadă nedeterminată; c)Serviciul 
Evaluare Proceduri Europene/Compartiment 
Evaluare Procedură Centralizată: -1 (unu) post 
expert gr.IA, farmacist primar (farmacie clinică), 
studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate 
(farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată; 
d)Serviciul Evaluare Proceduri Europene/Comparti-

ment Evaluare Procedură Centralizată; -1 (unu) post 
expert gr.IA, studii S, 6 ani și 6 luni vechime în 
specialitate (chimie), normă întreagă, perioadă nede-
terminată; e)Serviciul Evaluare Proceduri Europene/
Compartiment Evaluare Procedură Centralizată: -1 
(unu) post expert gr.IA, studii S, farmacist specialist 
(laborator farmaceutic/farmacie clinică) sau  chimist 
principal,  6 ani și 6 luni în specialitate (farmacie/
chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată; 
3.Serviciul Tehnologia Informației și a Comunicați-
ilor: a)1 (unu) post referent de specialitate gr.IA, 
nivel studii S, minim 6 ani și 6 luni vechime în speci-
alitate informatică, normă întreagă, perioadă nede-
terminată; b)1 (unu) post referent de specialitate 
gr.II, nivel studii S, minim 3 ani și 6 luni vechime în 
specialitate informatică, normă întreagă, perioadă 
nedeterminată. Selecția dosarelor -12.08.2021, ora 
16.00. Proba scrisă -20.08.2021, ora 10.00. Proba 
interviu -26.08.2021, ora 10.00. Data limită pentru 
depunerea dosarelor la concurs -11.08.2021, ora 
16.00. Relații suplimentare -Serviciul personal, sala-
rizare, tel. +4021/317.11.00, int.: 307, 418.

l Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţă-
mântului Superior a Cercetării, Dezvoltării și 
Inovării -EFISCDI organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată, a 2 funcţii 
contractuale vacante de Expert IA S și 1 funcţie 
contractuală vacantă de Referent I AM în cadrul 
Direcţiei Învăţâmant Superior. -Funcţia Expert IA S 
-Expert modelare și prognoză (Serviciul Finanţarea 
Învăţământului Superior) -1 post -perioadă nedeter-
minată; -Funcţia Expert IAS -Expert prelucrare 
baze de date (Serviciul Finanţarea Învăţământului 
Superior) -1 post -perioadă nedeterminată; -Funcția 
Referent I AM logistică și comunicare consilii 
(Biroul Analiză Date Instituționale și Secretariate 
Consilii pentru Învățământul Superior) -1 post 
-perioadă nederminată. Calendar: Concursul se va 
organiza conform calendarului  următor: 
-02.09.2021, ora 16.00, termenul limită de depunere 
a dosarelor; -03.09.2021 selecţia dosarelor; 
-06.09.2021, ora 16.00, afișare rezultate la selecția de 
dosare; -07.09.2021, 08.00-12.00, primire contestaţii, 
ora 16.00, afișare rezultate; -08.09.2021, proba 
scrisă, ora 10.00, Str.Mendeleev, nr. 21-25, Etj.4, 
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camera 425, Bucureşti, Sector 1; -09.09.2021, ora 
16.00, afişare rezultate proba scrisă; -10.09.2021, 
08.00-12.00, primire contestaţii, ora 16.00, afişare 
rezultate; -13.09.2021, interviul: începând cu ora 
10.00, Str.Mendeleev, nr.21-25, Etj.4, camera 425, 
Bucureşti, Sector 1, afişare rezultate. Dosarul de 
înscriere: Conform art.6 al Regulamentului-cadru 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 
martie 2011, cu modificările şi completările ulteri-
oare. Detalii privind condiţiile specifice şi biblio-
grafia de concurs sunt disponibile accesând pagina 
oficială. Relații suplimentare se pot obține accesând 
pagina oficială www.uefiscdi.gov.ro, la sediul 
U.E.F.I.S.C.D.I. din Bucureşti, str.Mendeleev, nr. 
21-25, sector 1, Compartiment Resurse Umane, 
telefon 021/308.08 58.

l Primăria Comunei Ghiroda, județul Timiş, organi-
zează concurs pentru ocuparea pe o perioadă deter-
minată de 3 ani a postului corespunzător funcției 
contractuale de conducere de Director la Clubul 
Sportiv Comunal Ghiroda şi Giarmata Vii. Calen-
darul şi condiţiile de desfăşurare a concursului: 
-Proba scrisă a concursului: 20.08.2021, ora 10.00, la 
sediul Clubului Sportiv Comunal Ghiroda şi Giar-
mata Vii, județul Timiş, str. Victoria, nr.46. -Dată 
depunere dosare: în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data afişării anunţului, ȋn perioada 29.07.2021-
11.08.2021, la secretarul comisiei de concurs. 
-Selecția dosarelor: ȋn termen de maxim 2 zile lucră-
toare de la expirarea termenului de depunere a 
dosarelor de concurs. -Interviul şi susținerea proiec-
tului de management: ȋn termen de maxim 4 zile 
lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Condi-
țiile de participare la concurs: Condiţiile generale: 
(conform art.3 din H.G. 286/2011). Condiţiile speci-
fice: -studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; -vechimea ȋn 
specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 
minim 3 ani; -experiență în funcție de conducere: 3 
ani; -depunerea unui Proiect de management care să 
cuprindă: o proiecție fundamentată a bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv Comunal 
Ghiroda şi Giarmata Vii, instituție publică în subor-
dinea Consiliului Local al Comunei Ghiroda, județul 
Timiş, pentru perioada 2021-2024, strategii, 
programe, proiecte, măsuri concrete, cuantificabile ce 
vor fi avute în vedere în perioada de executare a 
contractului de management. Detalii privind condi-
ţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponi-
bile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei Comunei Ghiroda, 
județul Timiş. Persoană de contact: Inspector 
Resurse Umane -Toth Delia, tel: 0256/205.201, 
e-mail: resurse.umane@primariaghiroda.ro.

VÂNZĂRI DIVERSE
l S.C. Hidroconstructia S.A. UCM Banat vinde 
materiale din stoc. Informații la telefon 0741.331.955 
şi e-mail: mecanizare.banat@hidroconstructia.com.

CITAȚII
l Grigore Daniela, în calitate de intimat, este 
chemată la Judecătoria Braşov, camera Sala J2, 
complet C2-urgențe, în data de 08 octombrie 2021, 
ora 09.00, în proces cu B2 Kapital Portfolio Manage-
ment SRL, în calitate de creditor în dosarul 
nr.7103/197/2021 -contestație la executare.

l Serviciul De Ambulanţă Judeţean Vâlcea, cu sediul 
în Municipiul Rm. Vâlcea, Str. G-ral Magheru nr.42, 
Judeţul Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea 
pe perioada nedeterminata a 4 posturi contractuale 
vacante, conform art.7 din H.G.R. nr.286 din 
31.03.2011 (actualizat) privind aprobarea Regulamen-
tului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, astfel: -1 post de 
asistent medical gen. (PL) la Statia centrala Rm. 
Valcea. -1 post de asistent medical gen. (PL) la 
Substatia de Ambulanta Dragasani. -1 post de asistent 
medical gen. (PL) la Substatia de Ambulanta Horezu. 
-1 post de asistent medical gen. (PL) la Substatia de 
Ambulanta Balcesti, punct Tetoiu. Condiţii: -diplomă 
de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997; 
-diplomă bacalaureat; -vechime in munca – minim 6 
luni in specialitate; -concurs pentru ocuparea postului. 
Concursul se va organiza conform calendarului 
următor: -30.07.2021- 12.08.2021, ora 15.00 – termen 
limita de depunere on-line a dosarelor (scanate intr-un 
singur folder si arhivate), pe adresa de e-mail ambu-
lantavalcea@yahoo.com; -20.08.2021, ora 10.00 – 
proba scrisă; -25.08.2021, ora 10.00 – interviu. Relaţii 
suplimentare se obţin de la Compartimentul RUNOS 
– telefon 0250/731030 int. 117 sau pe site-ul institutiei 
www.ambulantavalcea.ro.

DIVERSE
l Grigorescu Dan Răzvan, în calitate de titular, 
anunță publicul interesat asupra declanşării etapei 
de încadrare în vederea obținerii avizului de mediu 
conform HG 1076/ 2004 pentru “Amenajamentul 
silvic - UP VII Pripor Tătaru”, județul Dâmbovița. 
Prima versiune a planului poate fi consultată la 
sediul APM Dâmbovița, Târgovişte, Calea Ialomiței 
nr. 1, cod 130142, fax: 0245 213 944, e-mail: office@
apmdb.anpm.ro în zilele de luni - joi, între orele 9.00 
– 14.00 şi vineri între orele 9.00 – 12.00. Observaţii/ 
comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul 
APM Dâmbovița, în termen de 15 zile de la data 
publicării anunţului.

l Tobescu Cătălin Constantin, în calitate de titular, 
anunță publicul interesat asupra declanşării etapei 
de încadrare în vederea obținerii avizului de mediu 
conform HG 1076/ 2004 pentru “Amenajamentul 
silvic - UP I Tobescu”, județele Argeş şi Mehedinți. 
Prima versiune a planului poate fi consultată la 
sediul OS Codrii Verzi din Piteşti, str. Nicolae Dobrin 
nr. 83 et. 3 şi la sediul APM Argeş. Publicul interesat 
poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii în 
termen de 15 zile de la data publicării prezentului 
anunţ, la APM Argeş, str. Egalității nr. 50A, fax: 
0248 213 200, e-mail: office@apmag.anpm.ro în 
zilele de luni - joi, între orele 9.00 – 14.00 şi vineri 
între orele 9.00 – 12.00.

l Asociația Martonka, cu sediul în municipiul 
Gheorgheni, str. Nicolae Bălcescu nr. 30, jud. 
Harghita, în calitate de titular, anunță publicul inte-
resat asupra declanşării etapei de încadrare în 
vederea obținerii avizului de mediu conform HG 
1076/ 2004 pentru “Amenajamentul silvic - U.P. IX 
Martonka”,  județul Harghita. Prima versiune a 
planului poate fi consultată la sediul, la APM 
Harghita, Miercurea Ciuc, str. Marton Aron, nr. 43,  
cod 530211, tel: 0266312454,  fax: 0266 310041, 
e-mail: office@apmhr.anpm.ro în zilele de luni - joi, 
între orele 9.00 – 14.00 şi vineri între orele 9.00 – 
12.00. Observaţii/ comentarii şi sugestii se primesc în 
scris la sediul APM Harghita, în termen de 15 zile de 
la data publicării anunţului.

l Anunt aviz oportunitate. Negri Constantin, avand 
domiciliul în Mun. Bucuresti, sect. 1, str. Aleea 
Alexandru,  nr.  10,  t i tular  al  proiectului 
P.U.Z-Construire ansamblu locuinte, comert-servicii, 
amenajare circulatii si utilitati, in Jud. Ilfov, com.
Corbeanca, sat Ostratu, T5, P16/1, nr. cad.1 02303, 

102304, anunta publicul interesat asupra:depunerii 
solicitarii de obtinere a Avizului  de Oportunitate al 
C.J. Ilfov. Documentatia  putand fi consultata pe 
site-ul Consiliului Judetean Ilfov. Observatii /comen-
tariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de 
Urbanism din cadrul  Consiliului Judetean Ilfov, cu  
sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, 
sect.6 , tel. 021.212.56.93, de luni pana vineri, intre 
orele 9:00- 14:00, incepand cu data de 29.07.2021.

l Anunț public. Compania Națională de Adminis-
trare a Infrastructurii Rutiere S.A. titular al proiec-
tului “Pod pe DN 13 C, km 1+200 peste râul 
Târnava Mare, la Vânători”, anunță publicul inte-
resat asupra luării deciziei etapei de încadrare de 
către Agenția pentru Protecția Mediului Mureş: fără 
efectuarea evaluării impactului asupra mediului 
prin elaborarea unui studiu de impact, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul „Pod pe DN 13 C, km 
1+200 peste râul Târnava Mare, la Vânători”, propus 
a fi amplasat în satul Archita, comuna Vânători, 
județul Mureş. Proiectul deciziei de încadrare şi 
motivele care o fundamentează pot fi consultate la 
următoarea adresă de internet: http://.apmms.anpm.
ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/obser-
vații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 
10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de 
internet a APM Mureş.

l Fâlfâe Niculescu Cătălin, titular al proiectului: 
“amplasare construcţii modulare – spaţii de locuire/ 
împrejmuire teren şi executare puţ forat”, amplasat 
în județul Constanța, comuna Corbu, parcela 
A579/23, lot 2, anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către APM 
Constanța, în cadrul procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului: nu este necesară efectuarea 
evaluării impactului asupra mediului, pentru 
proiectul: “amplasare construcţii modulare – spaţii 
de locuire/ împrejmuire teren şi executare puţ forat”, 
amplasat în județul Constanța, comuna Corbu, 
parcela A579/23, lot 2. Proiectul deciziei de înca-
drare şi motivele care o fundamentează pot fi consul-
tate la sediul APM Constanța din municipiul 
Constanța, str. Unirii, nr. 23, județul Constanța, în 
zilele de luni până vineri, între orele 09:00 – 13:00, 
precum şi la următoarea adresă de internet: http://
apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/ observații la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 10 zile de la data publicării 
anunțului pe pagina de internet a APM Constanța.

l Informații privind impactul asupra mediului 
Multiservice Cyclop VTM SRL. Trimestrul II/anul 
2021. Activitatea desfăşurată de Multiservice 
Cyclop VTM SRL- Cod CAEN 4520 rev. 2- Întreți-
nerea şi repararea autovehiculelor, la punctul de 
lucru din Jud.Constanța, Mun.Constanța, Str.Vârful 
cu Dor, Nr.26, Incinta SC PROSPER SA, Ferma 2 
Ciupercărie- lot 1 corp C2, este reglementată de 
Autorizația de Mediu nr.17/29.02.2019. Raportările 
de mediu se întocmesc şi se transmit către autori-
tatea locală de mediu conform frecvenței stabilite în 
Autorizația de mediu nr.17/28.02.2019. Evidența 
gestiunii deşeurilor se completează lunar în confor-
mitate cu legislația de mediu în vigoare, şi se trans-
mite anual către APM Constanța. Semestrial se 
întocmesc şi se depune la APM Constanța, evidența 
gestionării uleiului uzat conform HG nr.235/2007. 
Semestrial se efectuează buletine de analiză pentru 
apa uzată, iar anual se efectuează analize pentru 
emisii la cabina de uscare vopsea. Protecția facto-
rului de mediu sol este asigurată prin platforme 
betonate şi locuri de parcare amenajate. Pentru 
îndepărtarea eventualelor pete de produse petroliere 
provenite de la mijloacele de transport, Multiservice 
Cyclop VTM SRL utilizează material absorbant 

biodegradabil. Prin activitatea sa Multiservice 
Cyclop VTM SRL nu aduce un impact negativ 
asupra mediului.

SOMAȚII
l Romania. Judecatoria Targu-Mures. Targu Mures, 
bl. 1 Decembrie 1918 nr. 250-254, jud. Mures. Telefon 
0265/260.919; fax: 0265-221.112. Dosar civil nr. 
9441/320/2020. Somatie. Prin prezenta sunt chemati 
toti cei interesati sa formuleze opozitie in termen de o 
luna de la afisarea prezentei somatii, avand in vedere 
faptul ca pe rolul Judecatoriei Tirgu Mures se afla 
dosarul cu nr. 9441/320/2020, in care reclamantul 
Farkas Lazar, domiciliat in comuna Glodeni, sat. 
Moisa nr. 197, jud. Mures, a solicitat instantei, sa se 
constate ca a dobandit prin uzucapiune dreptul de 
proprietate asupra imobilului teren extravinal, cate-
gorie de folosinta arabil, in suprafata de 4000 mp, 
situat in comuna Glodeni, sat Moisa, jud. Mures, 
tarla 3, parcelele F 179, A 186, A 170, inscris in CF 
nr. 615/Moisa, nr. Ord. A+3, nr. top 405/1/1/1/1, cu 
suprafata de 3 iugare, echivalentul in sistemul metric 
fiind de  17265 mp, cu drept de proprietate inscris la 
B+4 (B+1), in data de 01.08.1939, prin incheierea nr. 
2480, proprietar Mera Ambroziu. Termenul de jude-
cata este stabilit la data de 16.09.2021, ora 11:00. 
Persoanele interesate pot face opozitie la cererea 
numitului Farkas Lazar, in lipsa acesteia instant 
urmand sa treaca la judecarea cauzei. Prezenta 
somatie va fi afisata la sediul instantei si la sediul 
primariei in raza careia se afla imobilul si se va 
publica in dousa ziare de larga raspandire dintre care 
cel putin unul de circulatie nationala.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de administraţie al Libra Internet Bank 
S.A., societate bancară înregistrată în Registrul 
bancar sub nr.RB-PJR-40-037/1999, cu sediul în 
Bucureşti, Calea Vitan, nr.6-6A, Tronson B, C, Et.1, 
6, 9, 13, Clădirea Phoenix Tower, sector 3, cod 
poştal 032196, având cod unic de înregistrare 
8119644 şi numărul de ordine în Registrul Comer-
ţului J40/334/1996, prin preşedintele Consiliului de 
Administrație al Libra Internet Bank S.A., Radu 
Graţian Gheţea, convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor la data de 02.09.2021, 
ora 17.30, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei 
de 01.09.2021, cu următoarea ordine de zi: 1.
Emiterea de obligațiuni de către Libra Internet 
Bank S.A. cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă, 
după caz; 2.În situația în care se va decide emiterea 
de obligațiuni conform pct.1 de mai sus, împuterni-
cirea Consiliului de Administrație al Libra Internet 
Bank S.A. (cu posibilitatea de subdelegare) pentru 
a decide şi a îndeplini orice formalități privind 
operațiunea de emitere de obligațiuni, (de exemplu, 
dar fără a se limita la următoarele operațiuni: (i) 
oportunitatea emisiunii de obligațiuni, tipul de 
obligațiuni (garantate/negarantate, convertibile/
neconvertibile, subordonate/nesubordonate etc.), 
momentul emiterii, numărul de obligațiuni care vor 
fi emise, valoarea de emisiune şi valoarea nominală 
a unei obligațiuni, moneda de emisiune, durata şi 
legislația aplicabilă acestora, rata dobânzii (rata 
cuponului), intervalul de plată a dobânzii (cupo-
nului), modul de plasament (cu/fără întocmirea 
unui prospect de ofertă printr-un plasament privat 

/public), precum şi orice alte elemente aferente 
emisiunii de obligațiuni; (ii)aprobarea admiterii la 
tranzacționare a obligațiunilor pe o piață adminis-
trată de Bursa de Valori Bucureşti S.A., ulterior 
încheierii cu succes a ofertei şi a întreprinderii de 
către Libra Internet Bank S.A. a tuturor acțiunilor 
şi formalităților necesare în acest scop; (iii)îndepli-
nirea formalităților privind desfăşurarea unei 
oferte publice având ca obiect obligațiunile, funcție 
de modul de plasament stabilit, precum şi pregă-
tirea prospectului /memorandumului de admitere 
la tranzacționare a obligațiunilor, funcție de piața 
pe care urmează a fi tranzactionate; (iv)desemnarea 
unui intermediar al ofertei şi/sau al procedurii de 
admitere la tranzacționare, după caz, precum şi a 
pieței în care urmează a fi tranzacționate; (v)stabi-
lirea condițiilor contractuale, de tragere, de 
rambursare anticipată înainte de scadența, a 
dobânzilor, a taxelor şi tarifelor, a garanțiilor, acor-
darea oricărui tip de garanții reale, asigurarea 
redactării şi publicării, dacă e cazul, a oricarui 
prospect de ofertă, precum şi negocierea, aprobarea 
şi semnarea oricăror acte ce au legătură cu oferta şi 
admiterea, negocierea şi semnarea oricăror 
contracte cu intermediari şi consultanți şi îndepli-
nirea oricăror acte şi fapte juridice necesare; (vi)să 
aprobe orice contracte şi/sau aranjamente privind 
obligațiunile şi/sau oferta şi/sau admiterea sau orice 
alte aranjamente, prospecte de ofertă, orice 
contracte de subscriere, vânzare, agenție, trust, de 
consultanță, certificate, declaratii, registre, notifi-
cări, acte adiționale şi orice alte acte şi documente 
necesare, să îndeplinească orice formalități şi să 
autorizeze şi/sau să execute orice alte acțiuni nece-
sare pentru a da efecte depline emisiunii obligațiu-

29.07.2021
Anunț privind relansarea unei proceduri de achiziție de echipamente 

Coskunoz MA SRL anunță relansarea unei proceduri de achiziție de echipamente (Achiziția 9-reluare 1 lot) pentru proiectul 
”Înființarea unei unități noi de producție de componente auto în vederea dezvoltării societății Coskunoz MA SRL”, după 
cum urmează:

A9 – Lot 2 – Sisteme de control prevenție greșeli
Documentația de atribuire poate fi obținută de la adresa: e-mail cmaroprocurement@cmaro.ro sau la adresa Str. Tudor 

Vladimirescu nr. 782, Municipiul Drăgășani, Județ Vâlcea. 
Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 06.08.2021 ora 12:00.
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la: sediul Coskunoz MA SRL, Adresa: Str. Tudor Vladimirescu nr. 782, 

Municipiul Drăgășani, Județ Vâlcea, E-mail: cmaroprocurement@cmaro.ro, persoană de contact Florentina Agăpescu 
(+40722370838). 

Vă mulțumim. 
Coskunoz MA SRL

29.07.2021
Announcement regarding the relaunch of a procurement procedure

Coskunoz MA SRL announces the relaunch of a procurement procedure of equipment (Procurement 9-relaunch 1 batch) 
for the project „Establishment of a new production unit for auto parts with a view of developing the company Coskunoz 
MA S.R.L.”, as follows:

A9 – Batch 2 – Control systems for preventing errors
The procurement documentation can be obtained from: e-mail cmaroprocurement@cmaro.ro or at the address Drăgășani, 

782 Tudor Vladimirescu Street, Vâlcea County. 
Date and time limit for submission of the offer: 06.08.2021 at 12:00.
For more information you can contact Coskunoz MA SRL, Adress: Drăgășani, 782 Tudor Vladimirescu Street, Vâlcea County, 

E-mail: cmaroprocurement@cmaro.ro, contact person: Florentina Agăpescu (+40722370838). 

Thank you. 
Coskunoz MA SRL
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nilor și/sau ofertei și/sau admiterii (după caz) și să 
împuternicească reprezentanți ai Libra Internet 
Bank S.A. pentru a semna orice astfel de docu-
mente, a îndeplini orice astfel de formalități și a 
îndeplini orice astfel de acțiuni; (vii)tipul și rata sau 
modul de calcul al dobânzii aferente obligațiunilor; 
(viii)scadența finala a obligațiunilor, precum și 
modalitatea de rambursare a obligațiunilor, 
respectiv a planului de amortizare (reducere a prin-
cipalului prin plăți periodice), dacă este cazul; (ix)
perioada și tipul de Ofertă și investitorii cărora le 
vor fi oferite obligațiunile, respectiv piața reglemen-
tată administrată de BVB sau sistemul alternativ de 
tranzacționare operat de BVB/AERO, pe care vor fi 
admise la tranzacționare obligațiunile, în conformi-
tate cu legislația aplicabilă și cu orice alți termeni și 
condiții ale obligațiunilor; (x)termenii și condițiile 
emisiunii de obligațiuni precum și redactarea pros-
pectului/documentului de emisiune a obligațiunilor; 
(xi)adoptarea oricărei decizii, întocmirea și apro-
barea tuturor documentelor și emiterea oricăror 
declarații necesare sau recomandabile pentru 
pregătirea și punerea în aplicare a emisiunilor de 
obligațiuni, inclusiv, dar fără a se limita la pros-
pectul de ofertă și/sau de admitere la tranzacționare 
a obligațiunilor, inclusiv sub forma prospectului 
cadru completat cu termeni finali, documente ce 
vor fi întocmite în conformitate cu legislația aplica-
bilă și cu cele mai bune practici și care vor putea fi 
supuse aprobării, după caz, Autorității de Suprave-
ghere Financiară (ASF) și/sau Băncii Naționale a 
României (BNR) și/sau altor autorități competente 
și relevante pentru emisiunea de obligațiuni; (xii)
aprobarea oricăror actualizări/modificări /supli-
mente ale documentației aferente, dacă este 
necesar, și depunerea acestora spre aprobare la 
ASF/BNR /autoritățile competente și relevante 
pentru emisiunea de obligațiuni; (xiii)aprobarea 
încheierii oricăror contracte, întelegeri sau altor 
documente cu ASF, Bursa de Valori București SA 
(BVB) și Depozitarul Central SA (Depozitarul 
Central) și/sau cu autoritățile competente și rele-
vante pentru emisiunea de obligațiuni; (xiv)repre-
zentarea Libra Internet Bank SA în relația cu ASF, 
BNR, BVB și/sau cu orice altă instituție sau autori-
tate competentă sau terță parte relevantă pentru 
emisiunile de obligațiuni; (xv)Obținerea tuturor 
aprobărilor /avizelor și oricăror formalități necesare 
de la toate instituțiile /autoritățile competente în 
vederea aducerii la îndeplinire a deciziei prezentei 
Adunări Generale Extraordinare conform pct.1 de 
mai sus; (xvi)împuternicirea uneia sau mai multor 
persoane pentru îndeplinirea formalităților nece-
sare, inclusive pentru negocierea și semnarea docu-
mentelor necesare. (xvii)stabilirea tehnicii de 
înregistrare a plasamentului (i.e. utilizând sistemul 
de tranzactionare al BVB sau prin transfer direct). 
(xviii)să aprobe /negocieze orice contracte și/sau 
aranjamente privind obligațiunile și/sau oferta și/
sau admiterea la tranzacționare sau orice alte aran-
jamente, inclusiv documente de prezentare ale 
Obligațiunilor, prospecte/memorandumuri de admi-
tere la tranzacționare, orice contracte, certificate, 
declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice 
alte acte și documente necesare, să îndeplinească 
orice formalități și să autorizeze și/ sau să execute 
orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte 

depline emisiunii obligațiunilor și/sau ofertei și/sau 
admiterii la tranzacționare (după caz) și să împu-
ternicească reprezentanți ai Băncii pentru a semna 
orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de 
formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni; 
(xix)să stabilească limita de emisiune precum și 
posibilitatea de a opera modificări ulterioare cu 
privire la această limită (în sensul diminuării sau 
majorării acesteia); (xx) Stabilirea condiției de 
succes a emisiunii de obligațiuni. Consiliul de 
Administrație (cu posibilitatea de subdelegare) va 
avea competența de a decide și a îndeplini absolut 
orice aspect cu privire la implementarea deciziei 
prezentei Adunări Generale Extraordinare conform 
pct. 1 de mai sus, enumerarea de la pct.2 de mai sus 
nefiind exhaustivă. În cazul în care cvorumul 
necesar nu se va întruni la data menţionată, 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se 
va ţine la data de 03.09.2021, la aceeași ora și în 
același loc, cu aceeași ordine de zi. Acţionarii pot 
participa la adunări personal sau prin reprezen-
tanţi, în baza unei procuri speciale. Procura 
specială se depune la sediul societăţii, conform 
dispoziţiilor legale.

l Consiliul de Administraţie al Libra Internet 
Bank S.A., societate bancară înregistrată în Regis-
trul bancar sub nr. RB-PJR-40-037/1999, cu sediul 
în București, Calea Vitan, nr.6-6A, Tronson B, C, 
Et.1, 6, 9, 13, Clădirea Phoenix Tower, sector 3, Cod 
poștal 032196, având cod unic de înregistrare 
8119644 și numărul de ordine în Registrul Comer-
ţului J40/334/1996, prin președintele Consiliului de 
Administrație al Libra Internet Bank S.A., Radu 
Grațian Ghețea, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor la data de 02.09.2021, ora 
17.00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârșitul zilei 
de 01.09.2021, cu următoarea ordine de zi: 1.
Numirea noului auditor financiar al bancii si stabi-
lirea duratei minime a contractului de audit finan-
ciar. În cazul în care cvorumul necesar nu se va 
întruni la data menţionată, Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor se va ţine la data de 
03.09.2021, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași 
ordine de zi. Acţionarii pot participa la adunări 
personal sau prin reprezentanţi, în baza unei 
procuri speciale. Procura specială se depune la 
sediul societăţii, conform dispoziţiilor legale.

l Convocatorul Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor IPTANA SA: Subscrisa, CITR Filiala 
București SPRL, cu sediul în București, str. Gara 
Herăstrău nr.4, Green Court et.3, Sector 2, înmatri-
culată la Registrul Societăţilor Profesionale al 
U.N.P.I.R. sub nr. RSP 0401/2009, având Cod de 
Identificare Fiscală RO 26171764, numită în cali-
tate de administrator judiciar al societăţii IPTANA 
S.A. -în reorganizare judiciară, in judicial reorgani-
sation, en redressement, cu sediul în București, 
Bulevardul Dinicu Golescu 36, sector 1, înregistrată 
în Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribu-
nalul București, având număr de ordine în Regis-
trul Comerţului nr. J40/1747/1991 și C.U.I. 
1583816, prin Încheierea de ședință pronunţată la 
data de 23.06.2017, în dosarul nr. 21477/3/2017, 
aflat pe rolul Tribunalului București- Secţia a VII-a 

Civilă, în temeiul art.58 alin.1 lit.g) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insol-
venţei și de insolvenţă, art.117 și urm. din Legea nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare și ale 
art.13 din Statutul IPTANA SA, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
IPTANA SA pentru data de 30.08.2021, ora 15.00, 
la sediul societăţii din București, B-dul Dinicu 
Golescu nr.36, sector 1, pentru toţi acţionarii înre-
gistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii, la sfâr-
șitul zilei de 30.07.2021, considerată ca dată de 
referinţă pentru această adunare, având urmă-
toarea ordine de zi: 1. Constatarea încetării calităţii 
de administrator special al IPTANA SA a d-lui 
Martincu Cornel, ca urmare a demisiei acestuia, 
începând cu data de 01.09.2021. 2. Desemnarea 
unui nou administrator special al societăţii, înce-
pând cu data de 01.09.2021 și stabilirea retribuţiei 
acestuia. 3. Împuternicirea persoanei care va aduce 
la îndeplinire orice act sau formalitate cerute de 
lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire 
a hotărârilor AGA, inclusiv formalităţile de publi-
care și înregistrare a acestora la Registrul Comer-
ţului sau orice altă instituţie publică. În situaţia 
neîndeplinirii condiţiilor legale pentru validitatea 
deliberărilor adunării generale ordinare, la data 
primei convocări, se convoacă o nouă AGA, după 
caz, pentru data de 31.08.2021, ora 15.00, având 
aceeași ordine de zi. Cea de-a doua ședinţă AGA, 
va avea loc la aceeași adresă, respectiv, București, 
B-dul Dinicu Golescu nr.36, sector 1. Formularele 
de procuri  se pot obţine de la sediul IPTANA S.A. 
începând cu data de 30.07.2021 și se vor depune 
completate și semnate la sediul societăţii până la 
data de 27.08.2021. CITR Filiala București SPRL, 
Partner, Oana Munteanu.

l Convocatorul Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor IPTANA SA: Subscrisa, CITR Filiala 
București SPRL, cu sediul în București, str. Gara 
Herăstrău nr.4, Green Court et.3, Sector 2, înmatri-
culată la Registrul Societăţilor Profesionale al 
U.N.P.I.R. sub nr. RSP 0401/2009, având Cod de 
Identificare Fiscală RO 26171764, numită în cali-
tate de administrator judiciar al societăţii IPTANA 
S.A. -în reorganizare judiciară, in judicial reorgani-
sation, en redressement, cu sediul în București, 
Bulevardul Dinicu Golescu 36, sector 1, înregistrată 
în Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribu-
nalul București, având număr de ordine în Regis-
trul Comerţului nr. J40/1747/1991 și C.U.I. 
1583816, prin Încheierea de ședință pronunţată la 
data de 23.06.2017, în dosarul nr. 21477/3/2017, 
aflat pe rolul Tribunalului București- Secţia a VII-a 
Civilă, în temeiul art.58 alin.1 lit.g) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insol-
venţei și de insolvenţă, art.117 și urm. din Legea nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare și ale 
art.13 din Statutul IPTANA SA, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 
IPTANA SA pentru data de 30.08.2021, ora 14.00, 
la sediul societăţii din București, B-dul Dinicu 
Golescu nr.36, sector 1, pentru toţi acţionarii înre-
gistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii, la sfâr-
șitul zilei de 30.07.2021, considerată ca data de 

referinţă pentru această adunare, având urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea modificării art.7- 
Capitalul social din Statutul societăţii, prin 
modificarea alineatului 2 privind structura acţiona-
riatului societăţii și înlocuirea lui cu un paragraf 
nou, astfel încât conţinutul art.7 va fi următorul: 
Art.7. Capitalul social: “Capitalul social subscris și 
vărsat al societăţii este de 8.993.268 lei împărţit în 
999.252 acţiuni nominative în valoare de 9,00 lei 
fiecare. Structura acţionariatului este următoarea: 
-GVC Investment Company Limited, societate care 
există și este organizată în baza legislației din 
Cipru, cu sediul în Limassol Cipru, Arch. Makariou 
III, 284 Fortuna Court, Block B, etaj 2, PC 3105, 
Cipru, înregistrată sub nr. HE 271274– 599.552 
acţiuni, reprezentând 60,00% din capitalul social al 
societăţii; -dl. Martincu Cornel– 129.996 acţiuni, 
reprezentând 13,01% din capitalul social al socie-
tăţii; -224 persoane fizice care deţin un număr de 
269.704 acţiuni, reprezentând 26,99% din capitalul 
social al societăţii, conform Registrului Acţiona-
rilor.” 2. Împuternicirea persoanei care va aduce la 
îndeplinire orice act sau formalitate cerute de lege 
pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a 
hotărârilor AGA, inclusiv formalităţile de publicare 
și înregistrare a acestora la Registrul Comerţului 
sau orice altă instituţie publică. În situaţia neînde-
plinirii condiţiilor legale pentru validitatea delibe-
rărilor adunării generale extraordinare, la data 
primei convocări, se convoacă o nouă AGA, după 
caz, pentru data de 31.08.2021, ora 14.00, având 
aceeași ordine de zi. Cea de-a doua ședinţă AGA, 
va avea loc la aceeași adresă, respectiv, București, 
B-dul Dinicu Golescu nr.36, sector 1. Formularele 
de procuri se pot obţine de la sediul IPTANA S.A. 
începând cu data de 30.07.2021 și se vor depune 
completate și semnate la sediul societăţii până la 
data de 27.08.2021. CITR Filiala București SPRL, 
Partner, Oana Munteanu.

LICITAŢII
l Primăria orașului Cernavodă, str.Ovidiu nr.11, 
jud. Constanţa, telefon/fax 0241487121, 0241239578, 
secretariat@primaria-cernavoda.ro, organizează în 
data de  20.08.2021, ora 1000, licitaţie publică pentru  
vânzarea terenurilor: - teren în Str. Drum de 
Centura, Lot 10, în suprafaţă de 599 mp, identificat 
cu număr cadastral și carte funciară 103914; - teren 
în Str. Prundului, nr.FN, lot1, în suprafaţă de 361 
mp, identificat cu număr cadastral și carte funciară 
103781; - teren în Str. Călărași, nr.43, în suprafaţă de 
181 mp, identificat cu număr cadastral și carte 
funciară 103771; - teren în Str.Luceafărului, nr.10, 
Lot7, în suprafaţă de 440 mp, identificat cu număr 
cadastral și carte funciară 102380;- teren în Str. 
Jupiter,  nr.12, Lot 51, în suprafaţă de 413 mp , iden-
tificat cu număr cadastral și carte funciară 102421; 
- teren în Str.Jupiter, nr.5, Lot 40, în suprafaţă de 415  
mp, identificat cu număr cadastral și carte funciară 
102411; - teren în Str.Unirii, lângă bloc M7, nr.7, 
ap.3, lot2, în suprafaţă de 14  mp, identificat cu 
număr cadastral și carte funciară 102538; - teren în 
Str.Crinului, nr.2, în continuarea ap.3, în suprafaţă 
de 142  mp, identificat cu număr cadastral și carte 
funciară 104128; - teren Str. Pescărușului, lot7/1, în 
suprafață de 97 mp, identificat cu număr cadastral și 

carte funciară 103692; - teren Str. Canalului, nr.23, 
lot 2 , în suprafață de 281 mp, identificat cu număr 
cadastral și carte funciară 103394; - teren Str. 
Egretei, FN, Lot2, în suprafață de 37 mp, identificat 
cu număr cadastral și carte funciară 104442; - teren 
Str. Egretei, FN, LOT1, în suprafață de 35 mp, iden-
tificat cu număr cadastral și carte funciară 104453; 
- teren Str. I.D.Chirescu (colț cu Str.Corbului), în 
suprafață de 132 mp, identificat cu număr cadastral 
și carte funciară 104349; - teren Str. I.D.Chirescu, lot 
6, în suprafață de 105 mp, identificat cu număr 
cadastral și carte funciară 104535; - teren Str. 
I.D.Chirescu, lot 13, în suprafață de 29 mp, identi-
ficat cu număr cadastral și carte funciară 104141. 
Persoanele interesate pot solicita caietul de sarcini în 
sumă de 50 lei la Serviciul Patrimoniu Cadastru și 
Arhivă din cadrul Primăriei, începând cu data de 
02.08.2021. Data limita pentru solicitarea clarifică-
rilor este 12.08.2021. Data pentru depunerea ofer-
telor, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni din 
cadrul Primăriei, este de 19.08.2021, până la ora 
15:00. Plicurile cu oferte se vor deschide în data de  
20.08.2021, ora 1000, în sala 10 din cadrul Primăriei 
Cernavodă. Persoana de contact – Cioară Mirela. 
Anunţul se va publica în data de 29.07.2021.

l Municipiul Petroșani – prin Serviciul Urbanism și 
Amenajarea Teritoriului, cu sediul administrativ pe str. 
1 Decembrie 1918, nr.93, județul Hunedoara, telefon 
0254/541220, 0254/541221, fax 0254/545903, cod fiscal 
4468943, adresa de e-mail serv_urbanismpetrosani@
yahoo.com organizează: - licitaţie publică în vederea 
vânzării imobilului locuință individuală (clădire degra-
dată, în afara exploatării), situat în municipiul Petro-
șani, str. Dr. Ing. Căprar I. Nicolae, nr. 3, apartamentul 
2, în suprafaţă construită desfășurată de 38,0 mp, 
proprietate privată a municipiului Petroșani, înscris în 
C.F. 66420 Petroșani, nr. cadastral 66420-C1; - licitație 
publică în vederea vânzării terenului în suprafață de 
62,0 mp, proprietate privată a municipiului Petroșani, 
situat în municipiul Petroșani, str. Dr. Ing. Căprar I. 
Nicolae, nr. 3/1, notat în C.F. 65829 Petroșani, nr. 
cadastral 65829; - licitație publică în vederea vânzării 
terenului în suprafață de 60,0 mp, proprietate privată 
a municipiului Petroșani, situat în municipiul Petro-
șani, str. Unirii, f.nr., notat în C.F. 65966 Petroșani, nr. 
cadastral 65966. Ofertele se depun într-un exemplar 
până la data de 19.08.2021, ora 09.00 și se vor deschide 
în ședinţa publică din data de 19.08.2021, orele 10.00, 
12.00 respectiv 14..00, în sala de ședinţe, la sediul 
instituţiei. Relaţii, detalii, clarificări cât și documen-
taţia de atribuire, se pot obţine până la data de 
11.08.2021, de la Serviciul Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului, din cadrul Primăriei municipiului Petro-
șani, camera 37, telefon 0254-541220(1), int.131. 
Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor 
litigii: Tribunalul Hunedoara, str. 1 Decembrie 1918, 
nr.35, Deva, telefon 0254/211574, fax 0254/216333, 
e-mail tribunalul.hunedoara@just.ro; termenele și 
condițiile pentru sesizarea instanţei: conform prevede-
rilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, 
cu modificările și completările ulterioare. Costul 
documentaţiei de atribuire este de 30 lei și se va achita 
la casieria din cadrul Primăriei municipiului Petro-
șani, parter. Ofertele se depun la sediul instituţiei, 
biroul de registratură, camera 5 sau 7.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: Consiliul Local Secu-
ieni, comuna Secuieni, strada Principală, nr.174, 
județul  Bacău,  telefon/fax 0234/223.002, 
0234/223.305, e-mail: comunasecuieni@yahoo.ro, 
cod fiscal 4455188. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează să 
fie închiriat: spatiu și teren, cu destinația de punct 
farmaceutic și cale de acces, situate adminstrativ în 
comuna Secuieni, sat Secuieni, str. Răzeșilor, nr.7, 
aparținând domeniul privat al Comunei Secuieni, 
identificat prin spațiu cu suprafața de 26,37 mp și 
teren curți-construcții în suprafață de 70 mp, fiind 
înscris în cartea funciara nr. 60962, nr. cadastral 
60962, conform H.C.L. 26/24.06.2021, modificată 
prin H.C.L. 32/22.07.2021 și temeiul legal O.U.G. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Moda-
litatea sau modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției. 3.2. Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din cadrul instituției 
de la care se poate obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Se poate obține de la Comparti-
mentul Secretariat din cadrul Primăriei Comunei 
Secuieni, comuna Secuieni, str.Principală, nr. 174, 
județul Bacău. 3.3. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ: 20 lei/exemplar, se achită 
numerar la Casieria Primăriei Comunei Secuieni. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
09.08.2021, ora 09.00. 4. Informații privind ofertele: 
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 19.08.2021, 
ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Secueini, comuna Secuieni, 
Compartimentul Registratură, strada Principală, nr. 
174, județul Bacău. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un 
singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exte-
rior și unul interior. 5. Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
19.08.2021, ora 12.30, Primăria Comunei Secuieni, 
comuna Secuieni, strada Principală, nr. 174, județul 
Bacău, Sala de ședințe. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Bacău, Bacău, Str.Ștefan cel Mare, nr.4, județul 
Bacău, cod poștal 600356, telefon 0234/514.419, fax 
0234/525.211 , e-mail: tr-bacau-info@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 28.07.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de contact: Consi-
liul Local Secuieni, comuna Secuieni, strada Prin-
cipală, nr.174, județul Bacău, telefon/fax 
0234/223.002, 0234/223.305 e-mail: comunasecu-
ieni@yahoo.ro, cod fiscal 4455188. 2.Informații 
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generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: teren intra-
vilan, în suprafață totală de 20mp, aparținând 
domeniului public al Comunei Secuieni, județul 
Bacău, din incinta curții sediului Primăriei 
Comunei Secuieni, situată administrativ în 
comuna Secuieni, str. Principală, nr. 174, înscris în 
cartea funciară nr.60582, nr.cadastral 60582, în 
vederea utilizării acestuia pentru amplasarea unui 
birou modular tip container, cu destinație „Birou 
de scris și copiat acte”, conform H.C.L. nr. 
21 /27 .05 .2021 ,  modif icată  pr in  H.C.L. 
32 /22 .07 .2021  ș i  t emeiu l  l ega l  O .U.G. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația 
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției. 3.2. Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din cadrul instituției 
de la care se poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Se poate obține de la 
Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei 
Comunei Secuieni, comuna Secuieni, str. Princi-
pală, nr. 174, județul Bacău. 3.3. Costul și condițiile 
de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ: 20 lei /exemplar, se 
achită numerar la Casieria Primăriei Comunei 
Secuieni. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 09.08.2021, ora 09.00. 4. Informații privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 
19.08.2021, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Secuieni, 
comuna Secuieni, Compartimentul Registratură, 
strada Principală, nr. 74, județul Bacău. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în 
două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 
5. Data și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 19.08.2021, ora 
10.30, Primăria Comunei Secuieni, comuna Secu-
ieni, strada Principală, nr.174, județul Bacău -Sala 
de ședințe. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Bacău, Bacău, Str.
Ștefan cel Mare, nr.4, județul Bacău, cod poștal 
600356, telefon 0234/514.419, fax 0234/525.211, 
e-mail: tr-bacau-info@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 28.07.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de contact: U.A.T.
Comuna Șendreni, cu sediul în comuna Șendreni, 
sat Șendreni, Str.Principală, nr.100, judeţul Galați, 
telefon 0236/707.300, fax 0236/828.078, e-mail: 
sendreni@gl.e-adm.ro, cod fiscal 3553269. 2.Infor-
mații generale privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie vândut: -teren pășune 
în suprafață de 866mp, situat în intravilanul 
satului Șendreni, tarla 56, parcela 312, CF106817; 
-teren arabil în suprafața de 237mp, situat în intra-
vilanul satului Șendreni, tarla 64, parcela 97-98, 
CF106842; -teren arabil în suprafață de 173mp, 
situat în intravilanul satului Șendreni, tarla 64, 
parcela 394/1, CF106845; bunuri ce aparțin dome-
niului privat al Comunei Șendreni, conform 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art. 363 și H.C.L. 
nr.104/21.07.2021. 3.Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar 

al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul 
Primăriei Comunei Șendreni, comuna Șendreni, 
sat Șendreni, Str.Principală, nr.100, judeţul Galați 
sau prin e-mail: sendreni@gl.e-adm.ro. 3.2.Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului/comparti-
mentului din cadrul vânzătorului, de la care pot 
obține un exemplar din documentația de atribuire: 
Compartiment Patrimoniu din cadrul Primăriei 
Comunei Șendreni, comuna Șendreni, sat 
Șendreni, Str.Principală, nr.100, judeţul Galați. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 50 Lei, se achită în numerar la Casieria 
Primăriei Comunei Șendreni. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 13.08.2021, ora 
16.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor: 23.08.2021, ora 16.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Regis-
tratura Primăriei Comunei Șendreni, comuna 
Șendreni, sat Șendreni, Str.Principală, nr.100, 
judeţul Galați. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: se depun într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și 
unul interior. 5.Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
24.08.2021, ora 10.00, la Primăria Comunei 
Șendreni, cu sediul în comuna Șendreni, satul 
Șendreni, Str.Principală, nr.100, județul Galaţi. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în soluți-
onarea litigiilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Secţia de Contencios Administrativ 
a Tribunalului Galați, Galați, Str.Brăilei, nr.153, 
județul Galați, telefon 0236/460.027, fax 
0236/412.130, e-mail: trgalati@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 28.07.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoana de contact: Primăria 
Orașului Câmpeni, cu sediul în oraș Câmpeni, Str.
Avram Iancu, nr.5, județul Alba, telefon 
0258/771.215, fax 0258/771.215, int.12, e-mail: 
primaria_cimpeni@yahoo.com, cod fiscal 4331112. 
2.Informații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie vândut: Terenul 
-proprietate privată a Orașului Câmpeni se vinde în 
conformitate cu prevederile H.C.L. nr.70/30.06.2021 
și are următoarele date de identificare: -suprafața 
de 350mp; nr.cadastral 70560; -situat în Orașul 
Câmpeni, Str.Revoluției 1848, bl.C1B; -pe teren este 
amplasată construcția prorietatea SC Rivaly CH 
SRL; temeiului legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: direct de pe site-ul www.primariacimpeni.
ro -secțiunea Anunțuri-Știri și anunțuri, respectiv la 
cerere de la sediul Primăriei Orașului Câmpeni 
-Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului 
-Compartiment Patrimoniu. 3.2. Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/compartimentului 
din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un 
exemplar din documentația de atribuire: Primăria 
Orașului Câmpeni, oraș Câmpeni, Str.Avram 
Iancu, nr.5, județul Alba, Serviciul Urbanism și 
Amenajarea Teritoriului -Compartiment Patri-
moniu. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: Primăria Orașului Câmpeni, oraș 
Câmpeni, Str. Avram Iancu, nr.5, județul Alba, 
Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului 
-Compartiment Patrimoniu. 3.4. Data-limită pentru 

solicitarea clarificărilor: 17.08.2021, ora 15.30. 4.
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 25.08.2021, ora 15.30. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Orașului Câmpeni, oraș Câmpeni, Str.Avram 
Iancu, nr.5, județul Alba. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă oferta: într-un singur 
exemplar, într-un plic sigilat. 5. Data și locul la care 
se va desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 26.08.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei 
Orașului Câmpeni, oraș Câmpeni, Str.Avram 
Iancu, nr.5, județul Alba. 6.Denumirea, adresa, 
numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Alba, municipiul Alba Iulia, P-ța Iuliu 
Maniu, nr. 24, județul Alba, telefon 0258/813.510, 
0258/813.511, fax 0258/811.184, E-mail: tribunalul.
alba@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
28.07.2021.

l Administraţia Naţională „Apele Române”-Admi-
nistraţia Bazinală de Apă Siret cu sediul în Bacău, 
str.Cuza Vodă, nr.1, judeţul Bacău, cod 600274, 
tel.0234/541.646, fax 0234/510.050, în calitate de 
unitate locatoare, anunţă: organizarea în data de 
24.08.2021 a licitaţiilor publice cu ofertă în plic 
închis privind închirierea de bunuri imobile, tere-
nuri situate în albiile minore ale râurilor, pe raza 
judeţelor Bacău și Vrancea. Închirierea are ca scop 
exploatarea de agregate minerale în vederea regula-
rizării și reprofilării albiei, pentru asigurarea scur-
gerii optime în albie. Durata închirierii este de 4 ani. 
Garanţia de participare este de 10% din valoarea 
minimă a chiriei anuale. Valoarea minimă a chiriei 
anuale este de 0,053 lei/mp /lună, pentru fiecare 
dintre următoarele bunuri imobile: Judeţul Bacău: 
Râul Siret; Aval baraj Galbeni/ N.Bălcescu și Fara-
oani; 66.500mp. Râul Trotuș; Urechești Intermediar/ 
Coţofănești și Urechești; 60.000mp. Râul Tazlău; 
Orașa/Livezi; 37.000mp. Râul Cașin; Scutaru/ 
Mănăstirea Cașin; 11.000mp. Judeţul Vrancea: 
Râul Șușiţa; Aval Satu Nou/Panciu; 122.726mp. 
Străoane/ Străoane; 92.080mp. Râul Zăbrăuţ; 
Zăbrăuţ /Panciu; 49.287mp. Pentru toate perime-
trele situate în arii naturale protejate, în vecinătatea 
unor arii natural protejate, facem următoarea 
menţiune: Obligaţia obţinerii actelor de reglemen-
tare în domeniul mediului cade în sarcina locata-
rului. Prin participarea la procedura de închiriere 
acesta își asumă integral toate riscurile legate de 
neobţinerea acestor acte și nu va putea solicita loca-
torului (A.B.A.Siret) restituirea valorii chiriei dato-
rate de la data încheierii contractului. Garanţia de 
participare poate fi constituită sub forma unei scri-
sori de garanţie bancară eliberată de o bancă din 
România în favoarea unităţii locatoare sau a unui 
ordin de plată, confirmat prin extras de cont, în 
contul RO51TREZ0615005 XXX013935 -Trezoreria 
Bacău, CIF 33839263. Condiţiile de participare sunt 
precizate în caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse 
la sediul A.B.A.Siret în data de 24.08.2021, până la 
ora 09.30 și vor fi deschise în aceeași zi la ora 10.00. 
Preţul caietului de sarcini este de 950,00Lei cu TVA, 
plata acestuia efectuându-se cu ordin de plata în 
contul RO69TREZ 061502201X013928 -Trezoreria 
Bacău, CIF RO18264854. După efectuarea plăţii, 
caietul de sarcini se poate ridica de la A.B.A.Siret 
-biroul Cadastrul apelor și Patrimoniu începând cu 
data de 02.08.2021 și până pe 16.08.2021, numai în 
baza solicitării scrise depusă de către persoana 
fizică/juridică care a efectuat plata. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 16.08.2021, ora 
10.00. Valabilitatea obligatorie a ofertei este de 90 de 
zile de la data deschiderii acesteia. Prezentul anunţ 
este postat pe site-ul www.rowater.ro/dasiret la 
rubrica Anunţuri -Licitaţii active.

l Administraţia Naţională „Apele Române”-Admi-
nistraţia Bazinală de Apă Siret cu sediul în Bacău, 
str.Cuza Vodă, nr. 1, judeţul Bacău, cod 600274, 
tel.0234/541.646,  fax 0234/510.050, în calitate de 
unitate locatoare, anunţă: organizarea în data de 
24.08.2021 a licitaţiilor publice cu ofertă în plic 
închis privind închirierea de bunuri imobile, terenuri 
situate în albiile minore ale râurilor, pe raza jude-
ţului Bacău. Închirierea are ca scop exploatarea de 
agregate minerale în vederea regularizării și reprofi-
lării albiei, pentru asigurarea scurgerii optime în 
albie. Durata închirierii este de 2 ani. Garanţia de 
participare este de 10% din valoarea minimă a 
chiriei anuale. Valoarea minimă a chiriei anuale este 
de 0,053 lei/mp /lună, pentru fiecare dintre următoa-
rele bunuri imobile: Râul Tazlău; Amonte Belci/
Onești; 13.000mp. Râul Siret; Traian/Săucești; 
19.707mp. Facem precizarea că: -pentru perimetrul 
Traian, situat în albia minoră a râului Siret pe raza 
judeţului Bacău, inclus în Situl Natura 2000 ROSCI 
0434 -„Siretul Mijlociu”, în procesul de reglementare 
a activităţilor ce se vor desfășura pe perimetrul 
propus spre închiriere se impune respectarea condi-
ţiilor stabilite de către autoritatea pentru protecţia 
mediului, respectiv a prevederilor Legii nr.292/2018 
privind evaluarea impactului anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului, precum și preve-
derile privind evaluarea adecvată conform art.28, 
alin.2, din O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, 
a florei și faunei sălbatice, cu completările și modifi-
cările ulterioare. Obligaţia obţinerii actelor de regle-
mentare în domeniul mediului cade în sarcina 
locatarului. Prin participarea la procedura de închi-
riere acesta își asumă integral toate riscurile legate 
de neobţinerea acestor acte și nu va putea solicita 
locatorului (A.B.A.Siret) restituirea valorii chiriei 
datorate de la data încheierii contractului. Garanţia 
de participare poate fi constituită sub forma unei 
scrisori de garanţie bancară eliberată de o bancă din 
România în favoarea unităţii locatoare sau a unui 
ordin de plată, confirmat prin extras de cont, în 
contul RO51TREZ 0615005 XXX013935 -Trezoreria 
Bacău, CIF 33839263. Condiţiile de participare sunt 
precizate în caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse 
la sediul A.B.A.Siret în data de 24.08.2021, până la 
ora 09.30 și vor fi deschise în aceeași zi la ora 10.00. 
Preţul caietului de sarcini este de 950,00Lei cu TVA, 
plata acestuia efectuându-se cu ordin de plata în 
contul RO69TREZ061502201 X013928 -Trezoreria 
Bacău, CIF RO18264854. După efectuarea plăţii, 
caietul de sarcini se poate ridica de la A.B.A.Siret 
-biroul Cadastrul apelor și Patrimoniu începând cu 
data de 02.08.2021 și până pe 16.08.2021, numai în 
baza solicitării scrise depusă de către persoana fizică/
juridică care a efectuat plata. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 16.08.2021, ora 10.00. Vala-
bilitatea obligatorie a ofertei este de 90 de zile de la 
data deschiderii acesteia. Prezentul anunţ este postat 
pe site-ul www.rowater.ro/dasiret la rubrica Anunţuri 
-Licitaţii active.

l Administraţia Naţională „Apele Române”-Admi-
nistraţia Bazinală de Apă Siret cu sediul în Bacău, 
str.Cuza Vodă, nr.1, judeţul Bacău, cod 600274, 
tel.0234/541.646, fax 0234/510.050, în calitate de 
unitate locatoare, anunţă: organizarea în data de 
25.08.2021 a licitaţiilor publice cu ofertă în plic închis 
privind închirierea de bunuri imobile, terenuri situate 
în albiile minore ale râurilor, pe raza judeţului 
Vrancea. Închirierea are ca scop exploatarea de agre-
gate minerale în vederea regularizării și reprofilării 
albiei, pentru asigurarea scurgerii optime în albie. 
Durata închirierii este de 4 ani. Garanţia de partici-
pare este de 10% din valoarea minimă a chiriei 
anuale. Valoarea minimă a chiriei anuale este de 
0,053 lei/mp /lună, pentru fiecare dintre următoarele 
bunuri imobile: Râul Putna: Amonte Bătinești/Bolo-
tești și Ţifești; 212.558 mp. Amonte Garoafa /Bolo-

tești și Ţifești; 128.554mp. Amonte Ivăncești/
Bolotești și Ţifești; 54.531 mp. Amonte Putna/ Bolo-
tești și Ţifești; 133.643mp. Pătrășcani/Bolotești și 
Ţifești; 187.639mp. Aval Bătinești/Bolotești și Ţifești; 
50.175mp. Aval Bolotești/Bolotești și Ţifești; 
56.824mp. Aval Putna /Bolotești și Ţifești; 
117.384mp. Igești/Bolotești și Ţifești; 127.174mp. 
Ivăncești/Bolotești și Ţifești; 51.795 mp. Obligaţia 
obţinerii actelor de reglementare în domeniul 
mediului cade în sarcina locatarului. Prin partici-
parea la procedura de închiriere acesta își asumă 
integral toate riscurile legate de neobţinerea acestor 
acte și nu va putea solicita locatorului (A.B.A.Siret) 
restituirea valorii chiriei datorate de la data încheierii 
contractului. Garanţia de participare poate fi consti-
tuită sub forma unei scrisori de garanţie bancară 
eliberată de o bancă din România în favoarea unităţii 
locatoare sau a unui ordin de plată, confirmat prin 
e x t r a s  d e  c o n t ,  î n  c o n t u l  R O 5 1 T R E Z 
0615005XXX013935 -Trezoreria Bacău, CIF 
33839263. Condiţiile de participare sunt precizate în 
caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse la sediul 
A.B.A.Siret în data de 25.08.2021, până la ora 09.30 
și vor fi deschise în aceeași zi la ora 10.00. Preţul 
caietului de sarcini este de 950,00Lei cu TVA, plata 
acestuia efectuându-se cu ordin de plata în contul 
RO69TREZ061502201 X013928 -Trezoreria Bacău, 
CIF RO18264854. După efectuarea plăţii, caietul de 
sarcini se poate ridica de la A.B.A.Siret -biroul 
Cadastrul apelor și Patrimoniu începând cu data de 
02.08.2021 și până pe 17.08.2021, numai în baza 
solicitării scrise depusă de către persoana fizică/juri-
dică care a efectuat plata. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 17.08.2021, ora 10.00. 
Valabilitatea obligatorie a ofertei este de 90 de zile de 
la data deschiderii acesteia. Prezentul anunţ este 
postat pe site-ul www.rowater.ro/dasiret la rubrica 
Anunţuri -Licitaţii active.

l Anunț de participare. Autoritatea contractantă 
Comuna Bilbor, cu sediul în Localitatea  Bilbor, 
Nr.120, judeţul Harghita, telefon +40266.355.004, 
fax +40266.355.504, email: primaria_bilbor@yahoo.
com, invită persoanele juridice fără scop patrimo-
nial- organizaţii, asociaţii ori fundaţii, care desfă-
șoară activităţi  în domeniul tineret-  acreditate, 
constituite conform legii, care își desfășoară activi-
tatea pe raza administrativ-teritorială al comunei 
Bilbor, să depună propuneri de proiecte în scopul 
atribuirii contractului de finanțare nerambursabilă- 
domeniul cultură. Data limită și locul pentru depu-
nerea propunerilor de proiecte este 12.08.2021, ora 
12.00. Pe suport de hârtie la adresa poștală: Primăria 
Comunei Bilbor, Localitatea Bilbor, nr.120, judeţul 
Harghita, cod postal 537020, sau în format electronic 
la adresa de e-mail: primaria_bilbor@yahoo.com. 
Data selecţiei și evaluării proiectelor este 13.08.2021, 
ora 09.00. Documentaţia necesară solicitării finan-
ţării nerambursabile constând în Ghidul solicitan-
tului și Cererea de finanţare, se pot procura de la 
sediul Primăriei Bilbor, nr.120, telefon 0266.355.004 
până la data de 05.08.2021, ora 15.30. Solicitări de 
clarificare se pot depune la sediul autorității contrac-
tante prin e-mail la adresa: primaria_bilbor@yahoo.
com până la data de 06.08.2021, ora 15.30. Relații 
suplimentare la sediul Primăriei Comunei Bilbor, 
zilnic, între orele 09.00-14.00 sau la telefon 
+40266.355.004.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de Înregistrare, serie si nr.
B2882217 emis de ORC Timiș al societății Media 
Monitoring International SRL, cu sediul social în 
Municipiul Timișoara, Str.Coriolan Brediceanu, 
Nr.8, Camera 607, Etaj 6, Jud.Timiș. Numar de 
ordine în Registrul Comerțului J35/1737/2013, CUI 
31978150. Îl declarăm nul.


